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A BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - BPELB, criada em 1954, é parte do Circuito Cultural
Praça da Liberdade, ocupando dois prédios – a sede, situada à Praça da Liberdade, 21, e o Anexo
Professor Francisco Iglésias, à Rua da Bahia, 1.889.
É uma instituição que atende ao público em geral, tendo como um de seus princípios promover o
estreitamento de sua relação com a comunidade. Nosso objetivo é que toda a população reconheça
na Biblioteca Pública um local de convivência, de disseminação da informação, cultura, educação e
lazer. Seu acervo conta com mais de 400 mil volumes, disponíveis aos seus usuários através dos
setores:


Referência e Estudos: mais de 25 mil volumes, entre ficção, não-ficção, didáticos, e outros,
abrangendo as diversas áreas do conhecimento, e ainda inclui:


Sala de Estudos: espaço localizado no 1º andar do Anexo Professor Francisco
Iglésias, onde o usuário da Biblioteca pode estudar usando seu próprio material.



Sala de Internet: disponibiliza ao leitor computadores para realizar pesquisas na
Internet e profissionais qualificados para orientá-lo.

 Empréstimos domiciliares: setor que organiza a busca, empréstimo e renovação dos livros
através do Pergamum, sistema informatizado que pode ser consultado em qualquer
computador com acesso à Internet. Conta ainda com bibliotecários para auxiliar o leitor na
busca e seleção dos títulos desejados.
 Periódicos: os principais jornais e revistas do país, disponíveis diariamente para leitura
informativa e de lazer.
 Coleções Especiais: precioso fundo de preservação do patrimônio cultural e bibliográfico, é
referência para consulta e pesquisa com mais de 60 mil volumes da produção editorial
brasileira e estrangeira, nos mais diversos assuntos. O setor é composto pelas coleções:
Obras Raras, Coleção José Alcino Bicalho, Coleção Rita Adelaide, Memória infantil,
Mineiriana, Patrimonial e Coleção sobre Artes.
 Hemeroteca Histórica: reúne valioso acervo de jornais e revistas do século XIX e XX, de
grande relevância para o patrimônio cultural de Minas Gerais e do país.
 Infantojuvenil: espaço agradável e acolhedor onde crianças e adolescentes têm a
oportunidade de conhecer os clássicos e sucessos recentes da produção literária
infantojuvenil. Conta ainda com uma brinquedoteca e atividades diversas mesmo para
crianças antes da idade de alfabetização.
 Braille: oferece obras impressas em Braille, audiolivros, e outros serviços para promover o
acesso das pessoas com deficiência visual à leitura.
 Carro Biblioteca: biblioteca móvel que leva semanalmente um acervo de aproximadamente
3.500 livros a seis bairros da região metropolitana de Belo Horizonte.
 Caixa-estante: móveis que comportam de 150 a 200 volumes, destinados a instituições que
abrigam leitores que não podem se deslocar até à biblioteca, como hospitais, asilos, creches,
e instituições correcionais.
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ATIVIDADES REALIZADAS NA BIBLIOTECA
Os diversos setores acima não apenas atendem as demandas dos usuários, mas também promovem
ações de incentivo à leitura que têm por objetivo incentivar e formar leitores, e ampliar
constantemente nosso público. Alguns exemplos dessas ações:
 Hora do conto e da leitura: contação de histórias temáticas nos setores Infantojuvenil (terças e
quintas-feiras, para escolas, por agendamento prévio; ao terceiro sábado do mês, aberto ao
público) e Braille (bimestral, última segunda-feira do mês).
 Pesquisa orientada: serviço oferecido pelos setores de Referência e Estudos, Hemeroteca
Histórica, Periódicos, e Coleções Especiais. Atende grupos com agendamento prévio.
 Aula na Biblioteca: aula ministrada no setor de Coleções Especiais, com temas variados,
usando o acervo da Coleção.
 Encontro Em Destaque: palestra bimestral relativa ao tema abordado na exposição de livros
realizada pelo setor de Referência e Estudos (3ª quarta-feira do mês).
 Exposições mensais: de artistas de diversos segmentos nos espaços Galeria Paulo Campos
Guimarães e Passarela Cultural.
 Lançamento de livros.
 Oficinas: oferecidas no setor Infantojuvenil, baseadas na leitura de textos literários.
 Bate papo com escritores: realizado pelos setores Infantojuvenil, Carro-Biblioteca, Sistema
Estadual de Bibliotecas e Braille.
 Exibição de filmes com audiodescrição no setor Braille.
 Curso de Leitura e Escrita em Braille para voluntários e usuários do setor Braille.
 Saber em foco: palestras sobre temas de interesse das pessoas com deficiência visual
(bimestral, na última segunda-feira do mês)
 Exposição temática de livros: atividade mensal desenvolvida por todos os setores de
atendimento ao público da BPELB;
 Roda de Leitura: discussão em grupo de textos lidos previamente (BIJU).

